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Załącznik nr 1 

 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 
na dostawę artykułów spożywczych i napojów na potrzeby organizacji szkoleń oraz spotkań 
informacyjnych przez  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie 

podkarpackim 
 

  

I. Część ogólna 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i napojów 
na potrzeby organizacji szkoleń, spotkań informacyjnych przez Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim    
wyszczególnionych  w  części  II   pn. Wykaz   artykułów  spożywczych. 

2. Artykuły spożywcze mają mieć termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 6 miesięcy 
od dnia dostawy poszczególnej partii produktów. 

3. Wszystkie produkty wchodzące w zakres zamówienia powinny być świeże, wysokiej jakości 
oraz spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP. 

4. Dostawa artykułów spożywczych nastąpi w III partiach: 
 

- I partia do 25.08.2017 r.  
- II partia do 15.10.2017 r. 
- III partia do 08.12.2017 r. 

 
5. Zakres zamówienia obejmuje: 

 
5.1 Wszystkie artykuły Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego zgodnie 

z częścią ogólną pkt. 4. w III partiach.  
5.2 Sposób transportu oraz opakowanie artykułów muszą zapewniać zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub 
transportu winę ponosi Wykonawca. Poszczególne rodzaje artykułów zostaną 
dostarczone w zbiorczych opakowaniach. Na każdym opakowaniu zbiorczym 
Wykonawca zaznaczy rodzaj artykułu wraz z jego opisem oraz liczbę sztuk  
w opakowaniu.  
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II.Wykaz artykułów 

 

Lp.: Nazwa produktu: Ilość: Szczegółowy opis produktu: Wizualizacja produktu: 

1 Papierowe kubki 

 
4 000 szt. 

Papierowe kubki termiczne na napoje zimne i 

gorące powinny posiadać atest PZH i być 

przeznaczone do kontaktu z żywnością.  
 

Wymiary:  
Wysokość: 10 cm 

Średnica: 85 mm 

Pojemność: 300 ml 
 

Kolorystyka: brązowe kubki 
 

 
Pakowane zbiorczo po 50 kubków  
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2 Plastikowe kubki 2 000 szt. 

Kolor: brązowy 

Rodzaj: do zimnych napoi 

Materiał: plastik 

Pojemność: 180-200 ml 

Pakowane zbiorczo po 50 lub 100 szt.  

 

3 Łyżeczki jednorazowe 3 000 szt. 

Łyżeczki jednorazowe powinny posiadać 

atest PZH, być przeznaczone do kontaktu z 
żywnością i odporne na wysoką temperaturę.  

 

Materiał: plastik 
 

Kolory: biały 
 

Długość: 11- 13 cm  

Pakowane w zbiorcze opakowania po 100 
sztuk. 

 

4 Mieszadełka 3 000 szt. 

Mieszadełko drewniane o długości 190 mm 
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 1000 
sztuk. 
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5 
 

Talerze jednorazowe  

 

    3 000 szt. 

 
Okrągłe talerze jednorazowe 

 

Materiał: papier 
 

Kolor: biały 
 

Rozmiary: 15 - 17 cm średnicy 

 
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 50 lub 
100 sztuk.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   6 

 

 

 

 

 

 

Talerze jednorazowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 szt. 

Okrągłe talerze jednorazowe 

 
Materiał: papier 

 
Kolor: biały 

 

Rozmiary: 24 - 26 cm średnicy 
 

 
Pakowane w zbiorcze opakowania po 50 lub 
100 sztuk.   

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZtOfvICIvmDGhM&tbnid=TvkqMGQk1SbUyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ulex.com.pl%2Fcategory%2F26%2Ctalerze-i-tacki-papierowe&ei=QLCeU9fsOoOTPf-QgOAF&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNHvdiTyYguq0e4QQjo0js-p3ISFhw&ust=1402995126309643
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7 Serwetki 
150 

opakowań 

Serwetki z 3 warstwowego papieru 

 

Materiał: papier 
 

Kolor: biały 
 

Wymiary: 40cm x 40cm  

 
Opakowanie: 50 szt 

 

8 

 

Kawa rozpuszczalna w 

saszetkach 

 

2 000 szt. 

Kawa rozpuszczalna w saszetkach  

 
Gramatura: 1 saszetka o wadze 2 g 

 
Pakowane w zbiorcze kartony po 100 szt.  

 

9 Kawa mielona   150 sztuk 

Mielona kawa w puszce z okrągłą plastikową 

przykrywką. 
 

100% kawy arabica 
 

Gramatura: 1 puszka o wadze 250 g 

 
Pakowane w zbiorcze kartony po 10-20 sztuk 
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10 Herbata w saszetkach 6 000 szt. 

Herbata w torebkach pakowana pojedynczo 
w papierowych kopertkach w 6 smakach:  

 
 miętowa – 100% mięty pieprzowej 

(1 000 szt.),  

 owocowa – malinowa, zawartość 

owoców maliny co najmniej 50% 

(1 000 szt.),  
 owocowa – aronia, zawartość owoców 

aronii co najmniej 50% (1000 szt.) 

 earl grey (1 000 szt.),  

 zielona – 100% zielonej herbaty 

(1 000 szt.),  
 czarna (1 000 szt.),  

 

 

gramatura: 1 saszetka o wadze 1,8-2 g 
 

 
Pakowane po 20-50 sztuk 
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11 
Skrzynka drewniana z 

herbatami w 

saszetkach 

6 szt. 

Skrzynka drewniana w kolorze brązowym 
zawierająca co najmniej 6 rodzajów 

gatunkowych herbat w saszetkach 
poukładanych w co najmniej 6 przegródkach 

Gramatura: 1 saszetka 1,8-2g 

 

 12 Zabielacz do kawy i 

herbaty w proszku 
900 szt. 

Zabielacz do kawy i herbaty w proszku w 
saszetkach 4 g  

 
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 100 
saszetek 
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13 Mleko UHT 
100 

opakowań 

Mleko UHT 2% tłuszczu, w kartonowym 

opakowaniu o poj. 500 ml 

 

14 Cukier w papierowej 

torbie 
100 kg 

Cukier biały, pakowany w papierową torbę o 

wadze 1 kg 
 

Papierowe torby pakowane w kartony po 10 
sztuk 

 

15 Paluszki 
1 200 

opakowań 

4 rodzaje paluszków:  

 solone – 300 opakowań,  

 z sezamem – 300 opakowań 

(zawartość sezamu min. 15%),  

 z makiem 300 opakowań (zawartość 

maku min. 15%) 
 serowo-cebulowe – 300 opakowań 

 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 70 g  
 

Pakowane w zbiorcze opakowania po 20 szt. 
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16 Mieszanka paluszków, 

krakersów i precelków 

300 

opakowań 

Mieszanka paluszków, minikrakersów i 

precelków w plastikowym opakowaniu 
 

Gramatura: 1 opakowanie o wadze 200 g  

 

 

17 Krakersy 
300 

opakowań 

2 rodzaje krakersów:  
 

 solone (150 opakowań) 

 cebulowe (150 opakowań) 

 
Gramatura: paczka krakersów o wadze 180 g 

  

Pakowane w zbiorcze opakowania po 10 
opakowań 
 

  
 

18 Ciastka z kawałkami 

czekolady 

1000 

opakowań 

1. Ciastka z mąki pszennej z kawałkami 
czekolady mlecznej (zawartość czekolady w 

produkcie co najmniej 30%)   - 300 
opakowań 

 
2. Ciastka z mąki pszennej z kawałkami 

czekolady mlecznej i orzechami laskowymi 

(zawartość czekolady w produkcie co 
najmniej 20%, orzechy laskowe co najmniej 

5%) - 400 opakowań 
 

3. Ciastka z mąki pszennej z kawałkami 

czekolady mlecznej i rodzynkami (zawartość 
czekolady w produkcie co najmniej 20%, 

rodzynki co najmniej 5%) - 300 opakowań 
 

Ciastka w opakowaniach o wadze 135-140 g. 
Artykuły powinny być w opakowaniach 
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zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 

 
Pakowane w zbiorcze kartony max po 15 kg  

19 Ciastka owsiane 
1000 

opakowań 

Ciastka owsiane z  pełnego ziarna owsa 

(zawartość pełnego ziarna owsa w produkcie 
co najmniej 60%) – 400 opakowań 

 
Ciastka owsiane z żurawiną z  pełnego ziarna 

owsa (zawartość pełnego ziarna owsa w 

produkcie co najmniej 60%, zawartość 
żurawiny co najmniej 5%) – 300 opakowań 

 
Ciastka owsiane kakaowe z  pełnego ziarna 

owsa (zawartość pełnego ziarna owsa w 

produkcie co najmniej 50%, zawartość 
kakao co najmniej 5%) – 300 opakowań 

 
 

Ciastka w opakowaniach o wadze 135-150 g. 
Artykuły powinny być w opakowaniach 

zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 

 
Pakowane w zbiorcze kartony max po 15 kg 

 
 
 
 
 
 
 

 

20 Ciastka kruche 
600 

opakowań  

Kruche ciastka  

- o smaku kakaowym (zawartość kakao w 
produkcie co najmniej 5%) -200 opakowań; 

 
- maślanym (zawartość kakao w produkcie 

co najmniej 5%) - 200 opakowań;  

 
- kokosowym zawartość wiórków 

kokosowych w produkcie co najmniej 15% -
200 opakowań  
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Ciastka w opakowaniach o wadze 150-170 g.  
 

Artykuły powinny być w opakowaniach 
zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 

opakowania). 

21 Wafelki 
496 

opakowań 

Chrupiące wafelki przekładane kremem o 

smaku orzechowym (248 opakowań) i 
czekoladowym (248 opakowań) 

 

Jedno opakowanie o wadze 170-180 g. 
Artykuły powinny być w opakowaniach 

zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 
uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 

opakowania). 

  

22 Ciastka 
500 

opakowań 

Herbatniki typu markizy z kremem o smaku 

czekoladowym 
Waga jednostkowa netto: 220 g 

 
Artykuły powinny być w opakowaniach 

zamkniętych fabrycznie, bez fizycznych 

uszkodzeń ( tzn. pokruszenia, uszkodzone 
opakowania). 
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23 Orzeszki 400 puszek 
Orzeszki ziemne smażone i solone w puszce. 

  
Waga jednostkowa netto: 140 g 

 

24 Mieszanka bakaliowa 
100 

opakowań 

Mieszanka bakaliowa składająca się z 
rodzynek i co najmniej 3 rodzajów orzechów  

 

Waga jednostkowa netto: 400 g 
 

 

 
 

25 Mieszanka orzechowa 15 kg 

Mieszanka orzechów składająca się z co 
najmniej 4 różnych rodzajów orzechów  

 
Mieszanka pakowana w opakowania min. 

150g, max. 500 g 
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26 Chipsy jabłkowe 
150 

opakowań 

Jabłka suszone, pokrojone w plastry ze 

skórką, bez dodatku cukru 

 
Waga jednostkowa netto: 100 g 
 

 

27 Cukierki 
45 kartonów 

 

Co najmniej 5 rodzajów cukierków w 

mlecznej czekoladzie ( z orzechami, 
galaretką, kokosowe, waniliowe, kakaowe) 

Pakowane w zbiorcze kartony po 3 kg  
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28 Soki owocowe  3000 szt. 

 

Soki owocowe nfc, wyciskane z owoców, nie 
z koncentratu, bez dodatku cukru, w szklanej 

butelce o pojemności 330ml o smakach: 
 jabłko-malina - sok z malin co 

najmniej 30% (450 szt.)  

 jabłko-aronia - sok z aronii co 

najmniej 30% (450 szt.)  

 jabłko-gruszka - sok z gruszek co 
najmniej 30% (450 szt.) 

 jabłko-marchew - sok z marchwi co 

najmniej 30% (450 szt.) 

 jabłko-porzeczka - sok z porzeczek co 

najmniej 30% (450 szt.) 
 jabłko-burak - sok z buraka co 

najmniej 30% (450 szt.) 

 jabłko-borówka - sok z borówki co 

najmniej 30% (150 szt.) 
 pomarańcza – sok pomarańczowy 

100% (150 szt.) 

 

Pakowane w zbiorczo po 15 szt. 
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29 
Woda mineralna 

gazowana i 

niegazowana 0,33l 

2400 szt. 

 

1200 szt. naturalnej wody mineralnej gazowanej w 
bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 

wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
1200 szt. naturalnej wody mineralnej niegazowana 

w bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 
wieczkiem o pojemności 330 ml  

 
Pakowane w zbiorczo po 12 szt. 

 

30 
Woda mineralna 

gazowana i 

niegazowana 0,7l 

720 szt. 

360 szt. naturalnej wody mineralnej gazowanej w 

bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 

wieczkiem o pojemności 700 ml  
 

360 szt. naturalnej wody mineralnej niegazowanej 
w bezzwrotnej szklanej butelce z zakręcanym 

wieczkiem o pojemności 700 ml  
 

Pakowane w zbiorczo po 12 szt. 

 
 


